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األسباب وانعوامم املؤديت إىل تكوين ظاهرة األطفال يف ظروف صعبت
ٍن خاله نضوه ٍٍذانً فً إصالحٍت وداس اىخىجٍه االجخَاعً فً ٍحافظت اىحذٌذة
وعالجها عيى ضىء اىششٌعت اإلعالٍٍت
د .فٍصو بن عيى ٌحً اىضبٍذي 
ٍقذٍت:

اغل ف َ ََل م ُِضػ هي َ ُه ،
ُشو ِر أَه ْ ُف ِسيَح َ ،و َسُِّج َِحث أَ ْ َْعح ًِيَح َ ،م ْن َيَ ْ ِس ٍِ ه ُ
اًْ َح ْم ُس ِ ه ِغل و َ ْسخَ ِـَ ُي َُ َ ،وو َ ْس َخ ْل ِف ُص ٍُ َ ،وه َ ُـو ُذ ِِب ه ِغل ِم ْن ُ ُ
اغل َ ،وأَ ْصِ َُس أَ هن ُم َح همسً ا َؾ ْس ُس ٍُ َو َر ُس ُ ُ
ٍػن َ َمٌُػوا
َو َم ْن ًُضْ َِ ْي ف َ ََل َُح ِد َي َ ُه َ ،وأَ ْصِ َُس أَ ْن َل إ َ َِه إ هِل ه ُ
وه  ،كحل ثـحىلََ ( :ي أََيه َػح ه ِاشل َ
()1
ػنك ه ِاشلي َذََلَ ُ ْ
ػنك ِم ْػن ه َ ْف ٍػا َوا ٍِػسَ ٍت
اث ه ُلوا ه َ
اغل َح هق ثُلَحثِ َِ َو َل ث َ ُموحُ هن إ هِل َوأَه ُ ُْْت م ُْس َِ ُم َ
ون) وكحل ثـػحىلََ ( :ي أََيه َػح اًيه ُػحس اث ه ُلػوا َ زره ُ ِ
()2
َ
اغل ََ َن ؿَََػ َْ ُ ْنك َرِكِ ًسػح) وكػحل
اغل ه ِاشلي جسػح ًون ذِػ َِ َو ْاَ ْر ٍَػح َم إ هِن ه َ
َو َذَ َ َق ِمْنْ َح ْزَو َ ََجح َوذ َ هر ِمْنْ ُ َمح ِر َخ ًحل نَيًًِا َو ِو َسح ً َواث ه ُلػوا ه َ
()4
()3
اغل َو ُكوًُوا كَ ْو ًل َس ِسًسً ا) أمح ذـس
ثـحىلَ( :ي أََيه َح ه ِاشل ٍَن َ َمٌُوا اث ه ُلوا ه َ
فإن أظفحل اًـحػل وأظفحل ادلِورًة اٍمييَة يف اًلصن احلحدي واًـرشٍن ميصون يف ػصوف ظـسة وسُجة ٌَلحًة ذني
جسول وجرشد وحٌوخ وًـحمَون من اؾلمتؽ مـحمةل سُجة ممح زاد من ػصوفِم اًعـسة وازدادث خمحظصمه ؿىل اؾلمتؽ.
فأٍن اًـٌَل اؽلخرععون من ؿٌَل هفا ،وؿٌَل احامتع ،وؿٌَل كحهون ،وؿٌَل ُشًـةً ،سَحن أس سحة وؾوامي ُشٍ
اًؼحُصت ،وحمحوةل وضؽ احلَول واًضواذط ؽلـحجلة ُشٍ اًؼصوف اًعـسة ،وزلمج ُشٍ اًفجة يف اؾلمتؽ.
وًلس َن ًِشٍ اٌَفذة اًوظيَة اًيت كحم ذخًس َلِح لك من اجلِحث اََدميَة واحلىومِة ومٌؼٌلث اؾلمتؽ اؽلسين يف إكحمة
ُشا اؽلؤمتص اًيحًر ٌَعفوةل ذسمع من خحمـة ثـز وٍلوؿة ُحاي سـَس أهـم ومٌؼمة اًَووس َف واؾلَا اَؿىل ًألمومة
واًعفوةل اشلي ًـلس يف رٍحة خحمـة ثـز(مؤمتص اًعفوةل اًوظين اًيحًر( يف اًفرتت من  29-27أنخوزص 2007م ٌرسين
أن أصحرك هبشا اًسحر ذـيوان
(اَس سحة واًـوامي اؽلؤدًة إىل حىوٍن ػحُصت اَظفحل يف ػصوف ظـسة من ذَلل ىزول مِساين يف إظَلحِة
ودار اًخوحَِ الاحامتؾي يف حمحفؼة احلسًست ومـحجلهتح يف ضو اًرشًـة اإلسَلمِة)
وكس كسمت ُشٍ اًوركة ؿىل حمورٍن ٌُل :
اؿلور اَول  :حمور ثعوٍصي فِسًو وكسمخَ ؿىل اًيلحط اًخحًَة :
منوذح ٌَؼصوف اًعـسة من فَسعني
ملحذةل مؽ مسٍص دار اًصؿحًة الاحامتؾَة ِبحلسًست
ملحذةل مؽ مسٍص إظَلحِة اٍَساج ِبحلسًست
منحذح من اؽلوكوفني من أظفحل إظَلحِة احلسًست
منوذح من اًؼصوف اًعـسة يف ٍلؽ اًلٌلمئ ِبحلسًست.
منوذح من اًسؤال ومس ًس اًـون يف صوارع احلسًست ؾن ظصًق اًضححثَ.
منوذح من ْعَِم يف اًعصكحث واًضما احلحركة واًسَؽ ؾيس اإلصحراث ِبحلسًست.

 أعخار اىفقه اىَشاسك– ميٍت اىخشبٍت صبٍذ– جاٍعت اىحذٌذة
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اؿلور اًيحين  :حمور ؿَمي من ذَلل الاس خشِحن ومن ذَلل اؽللحذَلث واًصحوع إىل اؽلصاحؽ اًـَمَة
وكس كسمخَ ؿىل اًـوامي اًخحًَة :
اًـحمي اَول  :اًخفىم اَدشي اًـحمي اًيحين  :سو مـحمةل اًعفي من كصي اَدشت
اًـحمي اًيحًر  :اًفلص اًـحمي اًصاذؽ  :اًَُت
اًـحمي اخلحما  :اًيلط اًـلًل واًو رايث اًـحمي اًسحدس  :أظسكح اًسو
اًـحمي اًسحذؽ  :اإلؿَلم اًـحمي اًيحمن  :اؽلسرسة
مث حتسزت ؾن اًخوظَحث واؽلـحجلحث اًيت ميىن أن ثعَح من ُشٍ اًؼصوف اًعـسة اًيت ًخـصض ًِح اَظفحل .
اؿلور اًيحين :
من ذَلل اؽللحذَلث مؽ مسٍص دار اًخوحَِ الاحامتؾي مبححفؼة احلسًست ،وملحذةل دار اإلظَلخ وملحذةل ٍلوؿة من
اٍَساج اؽلوكوفني يف ازلار رسشد اجليوخ واؽلسجةل يف اؿلور اَول ،وذخعسَق الاس خشِحن اشلي مت إؿسادٍ ؿىل
ؿسد مخسني خححنح ً ومه اؽلوكوفون يف دار اإلظَلخ ،ومن ذَلل اًصحوع إىل اؽلصاحؽ اًـَمَة واًسحيَة ثسني أن اًـوامي
واَس سحة اؽلؤدًة إىل اًؼصوف اًعـسة اًيت أوظَت ُؤل اجلححنني إىل الاحنصاف يه يف احللِلة ًُست ؿحم ًَل واٍساً ذي
يه ٍلوؿة من اَس سحة واًـوامي وُشٍ اًـوامي ًُست ؿىل درخة واٍست من اَمهَة فلس ٍىون ذـغ ُشٍ اًـوامي
() 5
سشصح ً راُسح ً ًِشٍ اًؼصوف اًعـسة وكس ٍىون اًسـغ اآلدص من اَس سحة اًيحهوًة أو اؽلسحؿست.
وحتسًس اًـوامي ُو اس خىٌلل إلظحر مضلكة حتسًس اًـَلح ًِشٍ اًؼصوف اًعـسة وًخحسًس مـحػل اًعورت ؿىل حنو
َف ؽلواَجة ُشٍ اؽلضلكة ،وًعـد يف احللِلة الانخفح ِبًوكوف ؾيس ذهص اًـوامي واَس سحة دون اًخعصق إىل
اًـَلح واًوكحًة من وحود ُشٍ اًـوامي ،وحتسًس اًـوامي واَس سحة َمةل وذسكة ًعـد ذهصُح َمةل ،وشلا أدذَف ؿٌَل
()6
اًيفا وؿٌَل الاحامتع وؿٌَل اجلصمية وكًمه يف حتسًس ُشٍ اًـوامي واَس سحة.
()7
ٍصي ؿٌَل اإلحعح ذأن اًـوامي اٍىربى يه اًـوامي اَدشًة واًـوامي الاحامتؾَة واًـوامي الاكذعحدًة وٍصي
َدصون أن اًـوامي واَس سحة اًيت ثؤدي ِبَظفحل إىل ُشٍ اًؼصوف اًعـسة حصحؽ إىل اًـوامي اشلاثَة واًـوامي اًسَثِة
واًـوامي اًرتذوًة( )8وًفصق َدصون ذني اًـوامي واَس سحة فًي أن اًـوامي يه ٍلوؿة اؽلؤثصاث ذاث اؽلسًول اًسشيب
اشلي حيَط ِبحلسج أو ثًصؽ من هفسَ أمح اَس سحة فِيي اًعةل أو اًصاذعة ذني اًؼصوف واؽلؤثصاث اـلخَفة اًيت حتَط
ِبحلسج(.)9
وًلسم َدصون اًـوامي واَس سحة إىل ؾوامي ورازَة وؾوامي ذَثِة وؾوامي ظسَـَة وؾوامي ذُيَة وؾوامي
مزاحِة وؾوامي ؾعسَة( )10وًـي أمه اًؼصوف اًعـسة اًيت ميحرسِح اَظفحل واًيت ٍسدُح اًلحهون يه :
 – 1اًدسول - 2 .مجؽ أؾلحة اًسجحةص - 3 .اًلِحم ذأؾٌلل مٌحفِة ًآلداة - 4 .ؿسم ثوافص حمي إكحمة اثذت- 5 .
أظسكح اًسو  - 6 .اًِصوة من ازلراسة - 7 .سو اًسَوك - 8 .ؿسم مرشوؾَة اٍىسد( )11وًـَيح هدٌحول أمه اًـوامي
واَس سحة اًيت ثؤدي ِبَظفحل إىل ُشٍ اًؼصوف اًعـسة حسد ظسَـة اًزنول اؽلَساين ويه:
اًـحمي اَول  :اًخفىم اَدشي
اًـحمي اًيحين  :سو مـحمةل اًعفي من كصي اَدشت
اًـحمي اًيحًر  :اًفلص
اًـحمي اًصاذؽ  :اًَُت
اًـحمي اخلحما  :اًيلط اًـلًل واًو رايث
اًـحمي اًسحدس  : :أظسكح اًسو
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اًـحمي اًسحذؽ  :اإلؿَلم
اًـحمي اًيحمن  :اؽلسرسة
اىعاٍو األوه  :اىخفنل األعشي

ًُت اًخفىم اَدشي ذفلس أٍس اًوازلٍن أو لكهيٌل أو اًعَلق أو اًِجص أو قَحة رة اًـحاةل مست ظوًةل أو اًضلحق
واًزناؿحث اَدشًة أو ادذَلل اًسَوك يف اَدشت وذـغ اًـٌَل ٌسمََ ذخعسع اَدشت وفصًق اثًر ًعَق ؿَََ ثـسً
اًسَوث اؿلعمة ،وذـغ اًـٌَل ًلسم اًخفىم اَدشي ؿىل كسمني ٌُل :
 -1اًخفىم اجلزيئ وًُت يف ٍحةل الاهفعحل واًِجص اؽلخلعؽ
()12
 -2اًخفىم اٍلكى وًُت ذإهنح اًـَلكة اَدشًة ِبًعَلق أو اؽلوث .
واًسـغ اآلدص ًـصف اًخفىم اَدشي :ذلَحة اَذوٍن أو أٍسٌُل َس سحة مذـسدت ًَعَلق أو اًفصاق واًِجصان
واًوفحت أو زواح اَة ززوخة أدصي أو زواح اَم ززوح أدص ذـس ظَلكِح أو وفحت زوَجح اَول ،أو وحود ُشا اؽلزنل يف
نيحفة ساكهَة فلًت ًوخس فهيح جمصمون ،أو وحود اًزوخني يف ٍحةل هفس َة وححةل دعحم دامئ وثيحفص ذني اًزوخني أو وحود
زوخني ٌس خـمَلن اٍىحول واحنَلل ذَلي(.)13
واَدشت اؽلخفىىة واؽلخعسؿة أ ًَي َن سشد ثفىىِح ًخوزل ؾْنح اضعصاة هفيس زلى اًعفي وؿسم اس خلصار كس ًسفؽ
ذَ إىل اًوظول إىل ػصوف ظـسَ(.)14
وكس أوخس اإلسَلم ؿَلخح ً ًِشا اًـحمي حبَر ل ًؤثص ُشا اًخفىم أو اًخعسع اَدشي ؿَََ ومن ذضل :
 -1حق اًصضح ع ٌَعفي يف ٍحةل دعحم اَذوٍن كحل ثـحىل(واًوازلاث ٍصضـن أولدُن حوًَني َمَني ؽلن أراد أن
ًُت اًصضحؿة وؿىل اؽلوًود ه رزكِن وهسوهتن ِبؽلـصوف) ( )15فصني س سححهَ أهَ ًَزم اَة هفلة اًصضحع يف مست احلوًني
وجيربٍ احلخمك ؿىل ذضل فصني حق اؽلوًود ؿىل اَة واَم(.)16
 -2حق احلضحهة وؾصفت ذأهنح حفغ من ل ٌس خلي ذأمصٍ وحصذُذَ ووكحًخَ ممح َيَىَ أو ًرضٍ( )17واآلًة اًيت مصث
يف اًصضح ع دًَي ؿىل احلضحهة ذلوه(وؿىل اؽلوًود ه رزكِن وهسوهتن ِبؽلـصوف( واًعفي مٌش أن ًوزل حمخحح ؽلن ًـخين ذَ
وًلوم ؿىل حفؼَ نٌل وحض ذضل اًفلِح رمحِم ظل نٌل كس اصرتظوا ُشوظح ً يف احلحضية مْنح اًسَوغ واًـلي وؿسم اًفسق
()18
واَمحهة واحتحد ازلٍن واًلسوت وسَلمة احلحضية من اَمصاض اًضحرت واؽلـسًة وكً ذضل
 -3وحوة اًيفلة ؿىل اًعفي ويه مح حيخحح إًََ اًعفي من ظـحم وهسوت ومسىن وؿَلح ومح ًدصؽ ذضل ومن اؽللصر
يف اًرشًـة اإلسَلمِة أن اًيفلة حق ًألولد ؿىل وازلمه مح دموا ظلحراً كً كحدرٍن ؿىل اٍىسد ول محل هلم فلس روث
ؿحبضة ريض ظل ؾْنح أن ُيساً أ هم مـحوًة خح ث رسول ّاغل ظىل ّاغل ؿَََ وسؼل فلحًت :إن أِب سفِحن رخي حشَح ،وإهَ
()19
ؿًل حٌحخ أن َذش من محه صُجحً؟ كحل" :ذشي مح ٍىفِم وذًِم ِبؽلـصوف".
ل ًـعَين مح ٍىفِين َوذ َ ِ هين ،فِي ه
وكس ثسني ًيح من اًزنول اؽلَساين أن أكَد اَظفحل اؽلوكوفون يف دار اإلظَلخ أثوا رسشد ثفىم اَدش.
اىعاٍو اىثانً  :عىء ٍعاٍيت اىطفو ٍن قبو األعشة

إن اًعفي إذا ؾومي من كصي اًوازلٍن أو اَدشت ذلسوت ًَرضة واًخوذَخ واًخحلً واًسرصًة فإن ردود اًفـي
س خؼِص يف سَونَ وذَلَ ،فإمح أن ميَي إىل اًـزةل والاىىٌلش ؿىل هفسَ واخلوف ازلامئ،وإمح أن ًيلَد إىل إوسحن
ؿسواين ُشس كس ًؤدى ذَ اَمص إىل ملحثةل أذوًَ دفحؿح ً ؾن هفسَ،أو حصك اؽلزنل ختَعح ً ممح ًـحهََ ،وكس ًعحدف رفلح
اًسو ؾيس حصك اؽلزنل فِخحول إىل إوسحن كً سوي ،وًَحق يف ذضل ثسًَي اًعفي ثسًَ ًَل مفصظح ً فِؤدي ذضل إىل
()20
إضـحف صـورٍ ِبؽلس توًَة واؾامتدٍ ؿىل هفسَ فُسشد ه مصهد هلط ًعححصَ ظول حِحثَ نٌل ًلصس يف هفسَ اَانهَة
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نٌل أن نرثت اًضجحر واخلَلف داذي اَدشت وهسش اًعفي وإٌُله ،أو ثفضَي ظفي ؿىل َدص أو كًت أٍس اًوازلٍن من
اًعفي ًؼِص مح ٌسمي ِبًعفي اؽلضلك اشلي ًعي ًَلحنصاف(.)21
وكس ؿحجل اإلسَلم ُشا اًـحمي ِبَمور اًخحًَة :
ً -1وخَ اإلسَلم إىل اس خـٌلل اًصفق واَانت واًعرب يف حصذَة اَظفحل ،واىل مـصفة اًسواؾر اًيت أدث إىل
ُفواهتم،واًـمي ؿىل ثساروِح وإفِحم اَظفحل هخحجئِح(.)22
 -2حـي اإلسَلم اًـَلكة ذني اًعفي واَدشت ؿَلكة ؿحظفة من كً ثفصًط وؿَلكة هتشًد من كً كسوت فـن أيب
ُصٍصت ريض ظل ؾيَ كحل  :كصي اًييب ظىل ظل ؿَََ وسؼل احلسن زن ؿىل ريض ظل ؾيَ فلحل اَكصع زن ٍحرا  :إن يل
ؾرشت من اًوزل مح كصَت مْنم أٍسا .فلحل اًييب ظىل ظل ؿَََ وسؼل أو أمطل إن َن ظل ىزع مٌم اًصمحة(.)23
 -3حـي اإلسَلم اَدشت يه اًلسوت احلس ية ٌَعفي يف مجَؽ اًخرصفحث فـن أيب ُصٍصت ريض ظل ؾيَ كحل :أذش
احلسن زن ؿىل ريض ظل ؾيَ متصت من متص اًعسكة جفـَِح يف فَِ فلحل رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسؼل (وخ وخ أرم هبح
أمح ؿَمت أان ل هألك اًعسكة.)24( )....
 -4حـي اإلسَلم حلوكح ً ٌَصؿحًة اَدذَة ؿىل اَدشت مْنح ادذَحر الامس احلسن ه نٌل كحل ظىل ظل ؿَََ وسؼل(إىنك
ثسؾون ًوم اًلِحمة ذأسٌلةنك وأسٌل َِبةنك فأحس يوا أسٌل مك( )25نٌل حـي ه حق يف اًًسد فلحل ظىل ظل ؿَََ وسؼل
(أميح رخي حجس وزلٍ وُو ًيؼص إًََ– أي ًـؼل أهَ اذيَ– احذجد ظل مٌَ وفضحَ ؿىل رؤوس اَوًني واآلدصٍن ًوم
(.)26
اًلِحمة)
ً
ً
 -5حـي اإلسَلم أسَوِب ممزيا ٌَخأدًد فلس هسذػت اًرشًـة اإلسَلمػَة إىل ثأدًػد اَظفحل وحػثػت ؿىل ذضل
حضل ؾ َْن َر ُسولِ ه ِ
وذػِػٌػت أحص من ًػفػـهل ،فػلس ورد يف احلسًر( :ؾ َْن أَو َ َا ْز َن َم ِ ٍ
اغل ؿََ َ َْ َِ َو َس ه َؼل كَح َل( :أَ ْن ِص ُموا
اغل َظ هىل ه ُ
ُوَس ؾ َْن أَذَِ َِ ؾ َْن َخ ِّس ٍِ أَ هن َر ُسو َل ه ِ
اغل ؿََ َ َْ َِ َو َس ه َؼل كَح َل َ :مح
أَ ْو َلد ُ َْمك َوأَ ْح ِس ُيوا أَدَهبَ ُْم) ( ،)27وٍسًر (:ؾ َْن ا ْز ُن م َ
اغل َظ هىل ه ُ
َ َحن َي َو ِ ٌازل َو َ ًزلا ِم ْن َ ْحنيٍ أَفْضَ َي ِم ْن أَد ٍَة َح َسن) ( ،)28ومن اًواحض أن حصذَة احلسج اًرتذَة اإلسَلمِة من كصي وازلثَ
ووازلٍ ؿىل وخَ اخلعوص حتخحح إىل يش من اًخفصغ وؿسم الاوضلحل ؾن ُشا اًواحد ؿىل حنو ًوكـَ يف اًخلعً
واًـجز ؾن اًوفح مبخعَسحثَ.
واًخسرح يف ثأدًد اًوزل ،فإن َن ًيفؽ مؽ اًوزل اًيعح واًوؾغ ،فَل جيوز ه أن ًَجأ إىل اًرضة ،وإذا جعز اؽلصيب
ؾن إظَلخ اًوزل وثلومي اؾوخحخَ ذـس أن أختش لك اًوسحاي اًخأدًشِة واًزحصًة ،فـيساش ًَجأ إىل اًرضة كً اؽلربخ،
واًيواة ؾيس اؽلصذني اؽلسَمني ذً من اًـلحة.
 -6حصذَة اًوزل مٌش هـومة أػحفصٍ ؿىل الادضُضحن واًيلة ِبًيفا ،وحتمي اؽلس توًَة واجلصأت اَدذَة...حىت ٌضـص
احلسج زىِحهَ ووحودٍ ،وحىت ًخسرة ؿىل اًلِحم ذواحصحثَ ومس توًَحثَ0
 -7اإلكذسا ِبًصسول ظىل ظل ؿَََ وسؼل وُو ظلً ،إىل أن حصؾصع صحِب ،إىل أن ذـيَ ظل هشِحَ ،ن ظل س سححهَ
أدذَ فأحسن ثأدًسَ ،ومشهل زصؿحًخَ ،وظيـَ ؿىل ؾَيَ( ،)29وُىشا فإن مضحر اًلسوت اًزااست واًدضسًس ؿىل اٍَساج
ًؤدي هبم إىل اًوكوع يف اجليوخ والاحنصاف ،وكس أمصث اًرشًـة اإلسَلمِة مبـحمةل اٍَساج ِبًيت يه أحسن وهنت ؾن
اًدضسًس ؿَهيم وإحصحرمه ؿىل اًلِحم مبح ل ًلسرون ؿَََ 0
ومن ذَلل اًزنول اؽلَساين ثسني ًيح أن ؿسداً من اٍَساج أوظَهتم ػصوفِم اًعـسة رسشد ُشا اًـحمي وُو سو
مـحمةل اَدشت.
اىعاٍو اىثاىث  :اىفقش .
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ًلعس ِبًفلص ُيح ذأهَ ثطل احلحةل اًيت ل ٍىفي فهيح دذي اًفصد ًخحلِق احلحخحث اَسحس َة ٌَمححفؼة ؿىل اَدشت
ومْنح اَظفحل(.)30
وكس ػي اًسححثون مٌش كسمي اًزمن ٍصذعون ذني الاحنصاف ومضلكة اًفلص ،ومه ًـخربون اجلوع واًـصى وهلط اؽلوارد
وؿسم إص سحع احلحخحث اًرضورًة من اًـوامي اًصاُسة اًيت ثؤدي إىل اَوضحع اًعـسة اًيت ًـُضِح اَظفحل ،وٍصي اًسـغ
اآلدص أن اًفلص يف ذاثَ ًُا ؿحم ًَل أو ِبؾيح ً ؿىل اًوظول إىل ُشٍ اَوضحع اًعـسة ًألظفحل حِر جنس فلصا ًفضَون
اٍىفحخ ؿىل اًرسكة وًؤثصون اًفلص ؿىل اٍىسد كً اؽلرشوع )31(.وحاكد ثؤنس كحًسَة ازلراسحث اًـَمَة أن اًفلص واًخعسع
()32
اؽلحدي والاكذعحدي ٌَسُت ٌضالكن أزصز اؽلخلًاث اًيت ثـمي أو جسحمه يف حٌحخ اٍَساج.
إذاً ًو َن اًفلص رخ ًَل ًلذَخَ حوكة ثًسد إىل س َسان ْعص زن اخلعحة ريض ظل ؾيَ ،وٍسًر أيب زىصت يف كول
اٌَِم إين أؾوذ ذم من اٍىفص واًفلص وؿشاة اًلرب َن اًييب ظىل ظل ؿَََ وسؼل ًسؾو هبن دزص لك ظَلت(.)33
فلصن ظىل ظل ؿَََ وسؼل ذني اٍىفص واًفلص ومح ذضل إل أن اًفلص ه ثأزً يف حتعمي اًيفوس ومح ٌسشصَ ًألدش من
ذؤس وحصمحن وصـور ِبًيلط واَػل( )34ومن ذَلل اًزنول اؽلَساين ثسني ًيح أن اًفلص أٍس اًـوامي واَس سحة يف وحود
ُشٍ اًؼصوف اًعـسة اًيت ًواَجِح ُؤل اَظفحل وأوظَهتم إىل ُشٍ الاحنصافحث  .واإلسَلم كس أوخس ًيح ؿَلخح ً مٌحس سح ً
ٌَفلص ًو اًزتم ذَ اؾلمتؽ وازلوةل ٍاكن ذَسٌلً ٌَفلصا
وًـي ازصز مـحػل اإلسَلم ؽلـحجلة اًفلص ثؼِص واحضة خََة فامي ًأيت :
()35
 -1مصسأ اؽلسحوات يف اخلََلة واَظي كحل ثـحىل(إن أهصمنك ؾيسا عل أهلخمك) فَل فصق ذني قين وفلً فالكٌُل يف
هؼص اإلسَلم سوا .
 -2إدصاح اًزَت اًواحصة فلس ؿحجل اإلسَلم اًفلص ذـَلح اًخاكفي الاحامتؾي ذني اؽلسَمني ذإدصاح اًزَت ذلوه
(إمنح اًعسكحث ٌَفلصا واؽلسخنني )36( ).................وذلوه ظىل ظل ؿَََ وسؼل (إن ظل فصض ؿىل أقيَح اؽلسَمني
()38
يف أمواهلم ذلسر اشلي ٌسؽ فلصا مه) ( )37وكوه ؿَََ اًعَلت واًسَلم(مح َمن يب من ِبث ص سـحن وخحرٍ خحاؽ)
 -3إدصاح ظسكة اًخعوع ؾيس ٍحخة اًفلصا ًِح وإًزام وىل اَمص اَقيَح ذشضل ًلوه ثـحىل(واشلٍن يف أمواهلم حق
()40
مـَوم ٌَسحاي واؿلصوم) ( )39كحل اؽلفرسون  :أي يف أمواهلم هعُد ملصر شلوي احلحخحث دون اًزَت
 -4ذُت محل اؽلسَمني فَِ حق واحد ٌَفلصا نٌل ثـمي ازلول يف اًوكت احلحرض من اًصؿحًة الاحامتؾَة ٌَفلصا وذوي احلحخة.
 -5إجيحد اًـمي اؽليحسد ٌَفلصا حىت ًليوا أهفسِم ومن ًـوًون فلس أوحد اإلسَلم ؿىل احلخمك اؽلسؼل أن َيئي
اًـمي ٍلك كحدر حىت ل ٍىون ؿحةل ؿىل اؾلمتؽ اؽلسؼل فلس روي ؾن أوا زن محضل أن رخَل من اَهعحر خح إىل اًييب
ظىل ظل ؿَََ وسؼل ٌسأه فلحل (:ضل يف ذُذم يش كحل ذىل ٍَا هَشا ذـضَ وهشسط ذـضَ وكسخ ورشة فَِ اؽلح
كحل(اادين هبٌل كحل فأاتٍ هبٌل فأذشٌُل رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسؼل ذَسٍ مث كحل((من ٌضرتي ُشٍن؟)) فلحل رخي :أان
َذشاٌُل ذسرمه كحل((من ٍزًس ؿىل درمه؟)) مصثني أو زَلاث كحل رخي :أان َذشٌُل ذسرمهني.فأؾعحٌُل إَيٍ وأذش ازلرمهني
فأؾعحٌُل اَهعحري و كحل((اصرت ذأٍسٌُل ظـحمح فحهسشٍ إىل أُطل واصرت ِبآلدص كسومح فأثين ذَ)) ففـي فأذشٍ رسول ظل
ظىل ظل ؿَََ وسؼل فضس فَِ ؾودا ذَسٍ و كحل((اذُد فححذعد ول أراك مخسة أَيم)) جفـي حيخعد وًشِؽ جفح وكس
أظحة ؾرشت درامه فلحل((اصرت ذسـضِح ظـحمح وذسـضِح زوِب)) مث كحل((ُشا ذً ضل من أن جتي واؽلسأةل ىىذة يف وَجم
()41
ًوم اًلِحمة إن اؽلسأةل ل ثعَح إل شلي فلص مسكؽ أو شلي قصم مفؼؽ أو دم موحؽ))
()42
 -6إن اًصؿحًة اًعحَة واًخوحَِ اًسَمي حيسان من صونة اًفلص وًلفحن ٍحا ًَل ذٌَُ وذني وكوع احلسج يف ُوت الاحنصاف
اىعاٍو اىشابع  :اىٍخٌ.
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اًَدمي ُ :و اًعفي اشلي فلس أِبٍ إىل ٍس اًسَوغ اًرشؾي وكس روي ؾن اًصسول ظىل ظل ؿَََ وسؼل كوه(ل ًُت ذـس
احذَلم) ( )43واًَدمي ِبؾخسحرٍ حمصومح ً من نفحةل وازلٍ ول جيس اًصؿحًة الاحامتؾَة شلا كس ًدسشد اًَُت يف احنصاف ُشا اًعفي
وإجيحدٍ يف ُشٍ اًؼصوف اًعـسة وكس وخسان أزيح اًزنول اؽلَساين أن وس سة من ُؤل اَظفحل اشلٍن وظَوا إىل ُشٍ
اًؼصوف اًعـسة سشهبح اًَُت اؽلسىص هلم.
وكس أوخس اإلسَلم ؿَلخح ً مٌحس سح ً ًِشا اًَُت ًخضح يف اًخحيل :
ً -1لس أوىل اإلسَلم اًَخحم ؾيحًة ِبًلة يف حر اؾلمتؽ ؿىل رؿحٍهتم واًـعف واإلحسحن ؿَهيم وضٌلن مـُض هتم حىت
ًًضأوا وضأت ظححلة انفـة َهفسِم وؾلمتـِم كحل ثـحىل(وٌسأًوهم ؾن اًَخحىم كي إظَلخ هلم ذً وإن ختحًعومه
()46
فإدواىنك)( )44وكحل ثـحىل(وأمح اًَدمي فَل ثلِص)( )45وكحل ثـحىل(أرأًت اشلي ٍىشة ِبزلٍن فشضل اشلي ًسع اًَدمي)
ٍ -2حفغ اإلسَلم ؿىل أموال اًَخحىم فلحل س سححهَ(واذخَوا اًَخحىم حىت إذا ذَلوا اًياكخ فإن َوس ُت مْنم رصساً
()47
فحدفـوا إٍهيم أمواهلم ول ثألكوُح إدشافح ً وذساراً أن ٍىربوا)
 -3ص سَ من ألك محل اًَدمي ذلً حق ذألكَ اًيحر كحل ثـحىل(إن اشلٍن ًألكون أموال اًَخحىم ػٌَلً إمنح ًألكون يف
()48
ذعوهنم انراً وس َعَون سـًا)
 -4حر اإلسَلم ؿىل نفحةل ورؿحًة اًَخحىم ومس ًس اًـون هلم ِبًصؿحًة واًـعف واحليحن فلس كصن ظىل ظل ؿَََ
()49
وسؼل ذٌَُ وذني َفي اًَدمي يف اجلية فلحل ؿَََ اًعَلت واًسَلم (أان وَفي اًَدمي وِحثني يف اجلية)
 -5أمص اإلسَلم زصزق اًَدمي ؾيس ثلس مي أموال اؽلخوفِني فلحل ثـحىل(وإذا حرض اًلسمة أوًوا اًلصىب
()50
واًَخحىم واؽلسخنني فحرزكومه مٌَ وكوًوا هلم كو ًل مـصوفح)
 -6وكس رضة اًصسول اٍىصمي مثح ًل يف رؿحًة اًَخحم ومَلظفهتم ورؿحٍهتم فلس روث اًس َست ؿحبضة ريض ظل ؾْنح
أهنح كحًت رأى اًصسول ظىل ظل ؿًل وسؼل ًداميً ًوم ؾَس فَلظفَ ورش ه و أحسن إًََ وأذشٍ إىل ذُذَ وكحل ه (:أمح
()51
حصىض أن أهون ضل أ ًِب وحىون ؿحبضة ضل أمح ً)
 -7حق اإلهفحق واحد ؿىل أكحرة اًَدمي فإن ػل ٍىن ٌََدمي محل فلس أوحد اإلسَلم ؿىل أكحرذَ وكً أكحرذَ اإلهفحق
ؿَََ َن ظةل اًصمح واحصة يف اإلسَلم فلس ورد ؾن أيب ُصٍصت ريض ظل ؾيَ ؾن اًييب ظىل ظل ؿَََ وسؼل كوه(إن
ظل ذَق اخلَق حىت إذا فصغ مْنم كحمت اًصمح فلحًت ُشا ملحم اًـحاش ذم من اًلعَـة كحل :هـم أمح حصضني أن أظي من
()52
وظطل وأكعؽ من كعـم فلحًت ذىل َيرة كحل فِو ضل)
 -8نفحةل اًَدمي ِبة إىل اجلية كحل رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسؼل (أان وَفي اًَدمي يف اجلية وِشٍن وأصحر ذإظسـَة
()53
اًس سحذة واًوسعي وفصح ذُْنٌل)
 -9حٌلًة ًخحىم اًًسح كحل ثـحىل (وٌس خفذوهم يف اًًسح كي ظل ًفذنك فهين ومح ًخىل ؿََنك يف اٍىذحة يف ًخحىم
()54
اًًسح اًَليت ل ثؤثوهنن مح نخد ًِن وحصقسون أن ثيىحوُن)
ذـس مح ثلسم ًخضح أن اًرشًـة اإلسَلمِة كس ُسفت ذأن ًًضئ اًَدمي فصداً ظححلح ًهصميح ً ؾزٍزاً ل ٌضـص ِبًلصذة أو
اؽلِحهة ذني أكصاهَ وأهسادٍ ،ول صم أن اؾلمتؽ إذا كحم هبشٍ احللوق ٌََدمي فإهَ ًأمن من وظوه إىل ُشٍ اًؼصوف اًعـسة
()55
وًـني اًَدمي ؿىل ختعهيح
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اىعاٍو اىخاٍظ :اىنقص اىعقيً واىى ساثً

اؽلصاد ِبًيلط اًـلًل ُ :و ؿسم وظول اٍمنو اًـلًل إىل كحًخَ ،فِلي اشلَ ؾن اؽلخوسط وثدسم أدات اًضرعَة لكِح
يف حواىهبح اإلدربهَة واًوخساهَة واًزنوؾَة ِبًـجز واًلعور ،وٌَيلط اًـلًل ظسلحث زَلج  -:اَفن ،واًسهل ،واًـخَ(.)56
واًعفي اشلي ًـحين صـوراً ِبًيلط واشلي ٍصحؽ إىل ؾَد حسمي أو هفيس أو إىل سَلًخَ أواىل وضـَ ِبؾخسحرٍ
قصًسح ً أو إىل أحوال أذوًَ لك ُشا اًيلط كس ًؤدي ِبًعفي إىل ُشٍ اَوضحع اًعـسة اًيت ًـُضِح(.)57
وأمه أؾصاض اًيلط اًـلًل :اًفعحم وُو ارلول واًسَلدت وهلط صسًس يف احلَوًة،وحٌون الاضعِحد وثـصًفَ ًخضح
يف اًلًت اًضسًست واًضم يف اآلدصٍن وثفسً مح ًفـهل اآلدصون ذيؼصت ذحظتة ،واًس َىوِبثَة وُو مح ًـصف ِبجليون
اخلَلي واًسهل اخلَلي،ونشضل اَمصاض اًيفس َة وُو مح ٌسمي ِبًسَوك اًـعحيب وأمهِح اًِس خًَي وٍحلث اًلَق واحلحلث
الاس خحواذًة(.)58
وكس ؿحجل اإلسَلم اًيلط اًـلًل ِبًخحيل :
 -1اإلسَلم ػل ًيىص ثأزً اًورازة وثأزًاهتح اًسَسَة ؿىل حواهد خشعََ اإلوسحن اجلسمَة واًيفس َة واًـلََة
واًصوحِة شلا وخَ اإلسَلم اإلوسحن إىل ثسارك ثأزً اًورازة يف ْعَََ الادذَحر اًزويج ،حلسًر ( :ؾ َْن ؿَحبِ َض َة كَحً َ ْت :
ول ه ِ
كَح َل َر ُس ُ
إٍهيم) ( ،)59وحلسًر( :اًيحس مـحدن واًـصق
اغل َظ هىل ه ُ
اغل ؿََ َ َْ َِ َو َس ه َؼل َ َخت هًُوا ًِ ُي َع ِف ُ ْنك َوا ْى ِى ُحوا ْ َاَ ْنفَح َ َوأَ ْى ِى ُحوا ْ
(.)60
دسحس و أدة اًسو وـصق اًسو )
ح
 -2وإذا مح أْعَيح اًـلي _ نٌل ًأمصان اإلسَلم _ فَُا ُيحك متَة ؾلََة حصذط ذني الاحنصاف واًيلط
اًـلًل حِر إن اًواكؽ ٌضً إىل وحود ؿسد هسً من ضـحف اًـلول اشلٍن ل ٍصحىصون أفـحل إحصامِة ووحود ذـغ
اَذهَح اشلٍن ًأثون رسَوك مٌحصف.
ُ -3يحك ذـغ اَمصاض اًـلََة ًُست ورازَة ،واؽلصىض هبشٍ اَمصاض ميىن أن ٍصحىصوا اًسَوك اؽليحصف أو ل
ٍصحىصوٍ ،وُشا دًَي َدص ًسحغ مح ذُست إًََ اًيؼصًة اًـلََة ،اًيت ثلول حبمتَة اًصذط ذني الاحنصاف واًيلط اًـلًل،
واشلي ل ًعي إىل مصٍةل اجليون.
 -4أن ُشٍ اًيؼصًة هؼصًة حمتَة رسشد رذعِح ذني الاحنصاف واؽلصض اًـلًل فِيي ثدٌحَس اجلواهد اًضرعَة
اَدصى وثأزًُح يف الاحنصاف وثدٌحَس أًضح ثأزً اًسُجة واؾلمتؽ يف الاحنصاف وثأذش ذوٍساهَة اًـحمي وُشا أمص ل ثلصٍ
ُشًـة اإلسَلم اًيت ثيؼص إىل اإلوسحن ولك مذاكمي أو نًسق ًدسم ِبًدسحهس واًخاكمي وًخأثص ذـوامي نيًت ذاثَة
وذحرحِة.
وذَلظة اًلول أن اإلسَلم ل ًخفق مؽ هؼصًة اًيلط اًـلًل يف مح ذُست إًََ وًخَلىف اآلاثر اؽلرتثسة ؿىل ُشا
اًيلط من ذَلل مْنجَ اًخمنوي واًوكحيئ وذوضـَ ٍساً مـَيح ً ؽلسححمة ظححد اًيلط اًـلًل ل ًعي إىل إؾفحاَ من
()61
اؽلسؤوًَة.
اىعاٍو اىغادط  :أصذقاء اىغىء

ًلعس ذأظسكح اًسو ُؤل اَصزحص اؽليحصفون من سن احلسج أو أنرب أو أظلص مٌَ كََ ًَل اشلٍن ٍىوهون سشصح ً
يف احنصافَ وحٌوٍَ(.)62
وأظسكح اًسو ٍىوهون من احلي ومن اؽلسرسة ومن اًـمي ومن اَكحرة ومن اجلًان أو اٌَـد ،واًسـغ من
اًسححثني ًلسم رفلح اًسو إىل أظسكح اًضحرع وأظسكح اؽلسرسة ورفلح اًـمي ،واؽلرتددٍن ؿىل اؽلزنل وذضل ِبًيؼص إىل
اؽلاكن أو اًسُجة اًيت ٍىدسد مْنح اًعفي ظساكذَ ِبآلدصٍن(.)63
واإلسَلم ؿحجل أظسكح اًسو مبح ًًل :
05
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 -1اًرشًـة اإلسَلمِة ٍشرث اٍَساج من كصان اًسو يف اؾلمتؽ وذًَت أن اٍَساج ميََون ذفعصهتم ،وذحظة
مْنم اًفذَحن واؽلصاُلون ،إىل حمسة اَظسكح والاخنصاط يف حومه ،فِجد إؾعحؤمه مٌحؿة وٍشرا حىت ل ًعححصوا
اَُشار ،أو ًَلزموا ص سح ًِب ضحاـني ،ل مه هلم إل اًـسر وضَحع اًوكت دون أي ُسف ظححل من احلَحت ،وكس أوظحان
رسول ظل ذشضل وٍشران اًلصَن من كصٍن اًسو يف(حوار كصَين) ،س َىون ذني ذـغ أُي اجلية مؽ ذـغ َدص مْنم
()64
كحل ثـحىل(كحل كحاي مْنم إين َن يل كصٍن)............. .
 -2واًرشًـة اإلسَلمِة ٍشرث من كصان اًرش ورفحق اًسو واًفسحد وهشهص فامي ًًل ذـغ اًيعوص من اًلصَن
واًس ية ًيخـؼل هَف أن اإلسَلم اُُت ِبًعحسة اًعححلة وأمص هبح ورنز ؿَهيح ،كحل ثـحىل(وًوم ًـغ اًؼحػل ؿىل ًسًَ ًلول َي
()65
ًَدين اختشث مؽ اًصسول سشَِلَ ،ي وًَىت ًَدين ػل أختش فَل ًان ذَََل)
اغل ؿََ َ َْ َِ َو َس ه َؼل كَح َل :هاًص ُخ ُي ؿَ َىل ِد ٍِن َذ َِ ِ ِ
َهل فََْ ََ ْي ُؼ ْص أَ ٍَ ُس ُ ْمك َم ْن
ويف احلسًر(:ؾ َْن أَ ِيب ُ َُصٍْ َص َت أَ هن اًيه ِ هيب َظ هىل ه ُ
اغل ؿََ َ َْ َِ َو َس ه َؼل كَح َل َ :ل ث َُعح ِح ْد إ هِل م ُْؤ ِمًٌح َو َل
ُ َُيحٌِ ُي)( ،)66ويف احلسًر (:ؾ َْن أَ ِيب َس ِـَ ٍس ريض ظل ؾيَ ؾ َِن اًيه ِ ِّيب َظ هىل ه ُ
ول ه ِ
اغل َؾ ْي َُ كَح َل  :كَح َل َر ُس ُ
ً َ ْأ ُ ْ
اغل َظ هىل
لك َظ َـح َم َم إ هِل ث َ ِلي) ،ويف احلسًر  (:ؾن أَيب ُز ْص َد َت ْز َن أَ ِيب م َ
ُوَس ؾ َْن أَذَِ َِ َر ِيض ه ُ
اًس ْو ِ َ ،هكَيَيِ َظح ِح ِد اًْ ِم ْس ِم َو ِن ًِ اًْ َحسها ِدَ ،ل ً َ ْـسَ م َُم ِم ْن َظح ِح ِد
هُ
اغل ؿََ َ َْ َِ َو َس ه َؼل َ :مث َُي اًْ َج َِ ُِا ه
اًعح ًِ ِح َواًْ َج َِ ُِا ه
()67
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ً
ِ
ِ
ِ
اًْ ِم ْسمِ ،إ همح ج َ ْض َ ِرتًَ ،أ ْو جت ُِس ِر َحي ََُ ،ونًُ اً َحسهاد ْحي ِص ُق ذَسَ ه ََم ،أ ْو ز َ ْوذ َ َم أ ْو جت ُِس مٌْ َُ ِر ًحيح َدصَِيَة)  ،وروي ؾن
()68
زن ؾسخهص(:إَيك وكصٍن اًسو فحهم ذَ ثـصف)
 -3واًرشًـة اإلسَلمِة هتُت ِبَثص اشلي حتسزَ خمحًعة احلسج ًصفلحاَ وثأزً ُؤل اًصفحق ؿىل سَونَ وخشعَخَ،
وشلضل حتصص ؿىل حسن ادذَحر اًصفحق اشلٍن ًعححهبم أو ُيحًعِم ،وجضرتط أن ٍىوهوا من ذوي اَدة واخلَق حىت
ًًضأ احلسج وضأت ظححلََ ،هَ يف خمحًعخَ هلم ًلذسي هبم يف سَووِم ،نٌل أن ُشا الادذَلط ٌسحؿس ذـضِم ذـضح ؿىل
اًخـؼل ،وكس رضة ًيح اًصسول ظىل ظل ؿَََ وسؼل مثي اجلَُا اًعححل واجلَُا اًسو هسحاؽ اؽلسم وانخف اٍىً نٌل يف
ول ه ِ
اغل َؾ ْي َُ كَح َل :كَح َل َر ُس ُ
اغل ؿََ َ َْ َِ َو َس ه َؼل َ :مث َُي اًْ َج َِ ُِا
احلسًر (:ؾن أَيب ُز ْص َد َت ْز َن أَ ِيب م َ
اغل َظ هىل ه ُ
ُوَس ؾ َْن أَذَِ َِ َر ِيض ه ُ
اًس ْو ِ َهكَيَيِ َظح ِح ِد اًْ ِم ْس ِم َو ِن ًِ اًْ َحسها ِد َل ً َ ْـسَ م َُم ِم ْن َظح ِح ِد اًْ ِم ْس ِم ِإ همح ج َ ْض َ ِرتً َِ أَ ْو َجت ُِس ِر َحي َُ َو ِنًُ
ه
اًعح ًِ ِح َواًْ َج َِ ُِا ه
ُ
َ
اًْ َحسها ِد ْحي ِص ُق ذَسَ ه ََم أَ ْو ز َ ْوذ َ َم أَ ْو جت ُِس ِم ٌْ َُ ِر ًحيح َدصَِي َ ًة)
اىعاٍو اىغابع  :اإلعالً

يه من اًـوامي اخلحرحِة اًيت ثؤثص يف ملومحث خشعَة اًعفي وكس ثؤدي ذَ إىل اًوظول إىل اًؼصوف اًعـسة
وًفغ اإلؿَلم كس ًعَق وٍصاد ذَ ػحُصت احامتؾَة متيَت يف إؿَلم فعصي محرسَ اإلوسحن مٌش اًلسم ِبؾخسحرٍ فٌح من
فٌون احلَحت اًشرشًة اًَلزمة ٌَسلح والاس متصار وكس ًعَق وٍصاد ذَ ؿٌَل ثوضؽ ه كواؿسٍ وأظوه ومٌحُجَ وأسحًَسَ ،نٌل
ًعَق وٍصاد ذَ وسحاي اإلؿَلم اًيت ختحظد ادلِور صالك ومضموان أو اًربامج واًوسحاي مـح(.)69
ووسحاي اإلؿَلم نيًت ومذيوؿة وٍىْنح ل ختصح ؾن هوهنح وسحاي ثوظَي ًفىصت أو محدت إؿَلمِة مـَية من معسر أو
معحدر مـَية إىل مجِور أو حٌلًُ مـَية ،ويه إمح وسحاي مصاَة،أو مسموؿة ،أو ملصو ت،أو جتمؽ ذني أنرث من واٍست
من ُشٍ اًعفحث(.)70
وكس ؿحجلت اًرشًـة اإلسَلمِة وسحاي اإلؿَلم مبح ًأيت :
 -1اًرشًـة اإلسَلمِة ٍشرث اَظفحل من اًوكوع يف رذااي وسحاي اإلؿَلم وذضل ِبلُامتم ذوسحاي اإلؿَلم
اؽلسموؿة واؽلصاَة واؽلفِوم اإلؿَليم يف اإلسَلم :وُو أن اإلؿَلم إدصحر ِبحللحاق واؽلـَومحث اًعحدكة واختحذ اؽلواكف
اًعحَحة ؿىل ضوهئح مث اًـمي ًعححل اؽليحسد ًِح ،واؽلفِوم اإلؿَليم يف اإلسَلم ٍمتزي ؾن كًٍ من حِر اؽلعسر،
00
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واؽلضمون ،واَسَوة ،واًواكـَة،و اًِسف اإلؿَليم وُو إسـحد اإلوسحن وإدصاخَ من اًؼٌَلث إىل اًيور(ً ،)71لوه
()72
ثـحىل(ًَحق احلق وًسعي اًسحظي)
 -2واًرشًـة اإلسَلمِة جتـي اإلوسحن وذحظة اًعفي ل ٍصسي هؼصٍ إل فامي ًـود ؿَََ وؿىل كَسَ وؾلهل ِبخلً
وحتشرٍ من اًيؼص فامي ًـود ؿَََ ِبجليوخ والاحنصافًَ،يؼص واًخفىص يف مَىوث اًسمواث واَرض كحل ثـحيل(أو ػل
ًيؼصوا يف مَىوث اًسمواث واَرض)()73وٍشرث من اًيؼص إىل احلصام فلس ورد يف احلسًر (:ؾن أيب ُ َُصٍْ َص َت ؾ َِن اًيه ِ ِّيب
اغل نَخَ َد ؿ َ َىل ا ْز ِن َ َد َم َح هؼ َُ ِم َن ِّاًزانَ  ،أَد َْركَ َذ ِ َضل َل َم َح َ َحةل ،ف َ ِزانَ اًْ َـ َْيَ ْ ِني اًيه َؼ ُصَ ،و ِزانَ اٌَ ِّ َس ِحن
َظ هىل ه ُ
اغل ؿََ َ َْ َِ َو َس ه َؼل إ هِن ه َ
()74
اًْ َم ْي ِع ُقَ ،واًيه ْف ُا ث َ َم هَّن َوج َ ْضهتَ ِ ييَ ،واًْفَ ْص ُح ًُ َعس ُِّق َذ ِ َضل َو ٍُىَ ِّشذُ َُ) ففي ُشا احلسًر ًسني اًصسول اٍىصمي ظىل ظل ؿَََ
وسؼل أن اًـني حزين وزانُح اًيؼص إىل احلصام ،شلا جيد أن هسـس اَظفحل ؾن اًيؼص يف وسحاي اإلؿَلم اؽلصاَة واؽلسموؿة
اًيت ثؤثص ؿىل أذَلكِم وثؤدى هبم إىل اجليوخ والاحنصاف .ومن ذَلل اًزنول اؽلَساين ثسني ًيح أن ؿسداً من اَظفحل
وظَوا إىل دار اإلظَلخ رسشد اإلؿَلم رض ىت ظورٍ
اىعاٍو اىثاٍن  :اىَذسعت

ل ًيىص ِبحر ازلور اشلي ثَـسَ اؽلسرسة وثؤثص يف اًعفي ًُا فلط نلوت وكحاَة أو نلوت ؿَلحِة ذي نلوت س سشِة
ميىن أن ختَق ذشاهتح احنصافحً ؾيس اَظفحل( )75شلا فإن اؽلسرسة ؿحمي ًؤدي ِبًعفي إىل اَوضحع اًعـسة فِو اؾلمتؽ اَول
ذـس اَدشت اشلي جيس اًعفي فَِ رفلح من أكصاهَ ذـَساً ؾْنح ،وجيس فَِ اًعفي رفلح مييَون ذُجحث ومس خوَيث احامتؾَة
(.)76
خمخَفة ومنحذح سَوهَة مذـسدت
واؽلسرسة يه اؿلضن اًيحين اشلي ًًذلي إًََ اًعفي ذـس اَدشت ،وُشا اؿلضن همم خساً ٌَعفي ،حِر ًخَلى فَِ
اًعفي أسحس َحث خمخَفة ،ذي وًخَلى اؽلسحدئ اَذَلكِة واؽليي اًـََح اًيت ثسفـَ إىل اٍمتسم زصوخ اًفضَةل والاهسمحح يف
اؾلمتؽ اًواسؽ(.)77
واؽلسرسة متيي أمهَة نربى يف حِحت اًعفي ،وجنحخ اًعفي أو فضهل ًخوكف ؿىل اإلماكهَحث اشلُيَة اؽلخوفصت زلًَ
وؿىل هوع اؽلـحمةل اًيت ًَلحُح داذي ُشٍ اؽلؤسسة( .)78وًأيت حٌوخ اًعفي يف اؽلسرسة ذأس سحة مذـسدتً :دٌحوًِح اًسـغ
()79
يف زَلزة أس سحة يه -1 :ؿَلكذَ ِبؽلـؼل - 2.ؿَلكذَ ززمَلاَ -3 .ؿَلكذَ مبواد ازلراسة.
وٍصدُح اًسـغ اآلدص إىل مح ًًل -1 :كسوت اؽلـَمني -2.فضي اإلدارت اؽلسرس َة -3 .أظسكح اًسو داذي اؽلسرسة.
()80
 -4اًِصوة من اؽلسرسة.
وكس ؿحجلت اًرشًـة اإلسَلمِة احنصاف اؽلسرسة مبح ًأيت :
 -1إن اًرشًـة اإلسَلمِة حصظت ؿىل ثـَمي اَظفحل اًـَوم اًيت ثيفـِم وحصذعِم ِبخلحًق س سححهَ وثـحىل ،فأٍن َن
اغل ؿََ َ َْ َِ َو َس ه َؼل ًـؼل
اًسَف اًعححل ًـَمون أٍساهثم؟ ومح يه اَمخهن اًيت َهوا جيَسون فهيح ٌَخـَمي؟َ ،ن اًصسول َظ هىل ه ُ
أحصحذَ يف مىة يف اؽليحزل ،وذحظة يف دار اَرمق زن أيب اَرمق ،مث يف اؽلسجس ومن ُيح ًـؼل أن اؽلسجس َن اؽلسرسة
اَوىل ٌَخـؼل واًخـَمي( ،)81وًلس َهت اؽلسرسة يف اؾلمتؽ اإلسَليم ثلحم داذي اؽلسجس( ،)82ومن ذضل ذيح اٍىذحثُد اخلحظة
ِبَظفحل واؽليحس سة ؽلس خوامه ازلرايس واًلِحم ؿَهيح زلك مح ًعَحِح وَيئي أذُحن اٍَساج ٌَخـؼل فهيح ،واٍىٌذحةُ :و موضؽ
اًخـَمي وًلحل أهَ ؾصف يف ذَلد اًـصة كصي اإلسَلم ؿىل هعحق ضَق وَن اٍىذحة ؾسحرت ؾن ماكن مس خلي ،أو قصفة يف
مزنل ،أو جحصت جمحورت ٌَمسجس ،أو مَحلة ذَ ،وَن ُسف اٍىذحة َيُت نيًاً ذخحفِغ اًلصَن ،وثـَمي اًـصذَة وكًُح من
اًـَوم اًيحفـة(.)83
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ٍ -2شرث اًلواؿس اًـحمة يف اًرشًـة اإلسَلمِة أوًَح اَظفحل من وكوؾِم يف اجليوخ رسشد اؽلـؼل ،وذضل ذخأهَسُح
ؿىل ادذَحر اؽلـؼل اؽلزيك اٍىف اشلي ًلوم ذخحشٍص اٍَساج من اجليوخ ِبًلول ،وِبًلسوت احلس ية من كصهل هلم فِلذسون
ذَ وًلسلوهَ يف سَونَ ،وًخأثصون ذيعحَ وحتشٍصٍ ،مفن ُو اؽلـؼل اؽلزيك اٍىف ؟
ًلس ىزل اًلصَن اٍىصمي ٌَخـَمي واًزتهَة واًخعًِ ،واإلسَلم لكَ ؿؼل انفؽ وْعي ظححل ،مفِمة اؽلـؼل  :ثـَمي احلسج
اجلحُي اًـؼل اًيحفؽ اشلي أسحسَ نخحة ظل وس ية رسوه ظىل ظل ؿَََ وسؼل ،وحزهَة احلسج ِبًـمي اًعححل وثعًٍِ من
اَؾٌلل اًفحسست اًيت حصُلَ ِبشلهوة واآلاثم ،وثورزَ خسط ظل ،وجتـهل ًـخسي ؿىل حلوق ظل ،وحلوق ؾسحدٍ وؾيس مح
س تَت ؿحبضة ريض ظل ؾْنح ؾن ذَق رسول ظل ظىل ظل ؿَََ وسؼل كحًت ( َن ذَلَ اًلصَن) نٌل ورد ذشضل يف
ؾن َس ْـ ِس ْز ِن ُِ َضح ِم ْز ِن ؿَح ِم ٍص كَح َل  :أَثَُ ُْت ؿَحبِ َض َة ف َ ُلَْ ُت ََي ُأ هم اًْ ُم ْؤ ِم ٌِ َني أَه ْ ِس ِث ِِين ؾ َْن ُذَُ ِق َر ُسولِ ه ِ
اغل
اغل َظ هىل ه ُ
احلسًر ْ (:
()84
َن ُكَْ ُت ذ َ َىل ،كَحً َ ْت فَإ هِن ُذَُ َق َر ُسولِ ه ِ
اغل ؿََ َ َْ َِ َو َس ه َؼل ََ َن اًْ ُل ْص ََن) .
اغل َظ هىل ه ُ
ؿََ َ َْ َِ َو َس ه َؼل؟ كَحً َ ْت :أًَ َ ْس َت ث َ ْل َص ُأ اًْ ُل ْص َ
واؽلـؼل إذا ػل ٍىن كسوت حس ية َن أدؾى إىل اإلفسحد مٌَ إىل اإلظَلخ ،شلضل جيد أن ٍىون نفجح ً يف ؿَمَ وْعهل
(.)85
وذَلَ وىف لك ِبة من أذواة اخلً
 -3وممح حثت ؿَََ اًرشًـة اإلسَلمِة ًخحشٍص اَظفحل من اجليوخ اًرتقَد يف اًـؼل ،فِم أوؾى ؽلح مسـوا وأظفى
أذُح ًان ؽلح ًخـَموا ،وشلضل َهوا أحفغ من كًمه ٌَـؼل ،فصلضل اُُت اإلسَلم ذخحفِؼِم أفضي أهواع اًـَوم وأُشفِح وُو
اًلصَن اٍىصمي واًس ية اًيسوًة ،فِحفؼون مح ًدٌحسد مؽ كسراهتم اًـلََة ،وًو اجلز اًيَلزني من اًلصَن اٍىصمي ،وأرذـني
ٍسًيح ً من س ية اؽلععفى ظىل ظل ؿَََ وسؼل ،وُىشا َن فـي اًعححذة رضوان ظل ؿَهيم أمجـني ،واًسَف ريض ظل
ؾْنم ،وًِشا كحل ازن سٌُح يف نخحذَ اًس َحسة :فإذا هتئي اًعيب ٌَخَلني ووؾى مسـَ أذش يف ثـَمي اًلصَن وظورث ه
حصوف اًِجح وًلن مـحػل ازلٍن(.)86
ووخسان يف اًزنول اؽلَساين أن أظفح ًل وظَوا إىل دار اإلظَلخ وَن اًـحمي اَسحيس مه رفلح اًسو يف اؽلسرسة أو
صست اإلدارت اؽلسرس َة واؽلسرسني أو اًِصوة من اؽلسرسة وؿسم مصاكصهتح ٌَعَلة.
اًزنول اؽلَساين ثوظَت من ذَله إىل احللحاق اًخحًَة :
 -1يف دار اًخوحَِ الاحامتؾي ًصؿحًة اًَخحم ثسني ًيح أهنح ثلسم ُؤل اًَخحم ؿىل زَلزة أكسحم يه :
 -1ىزل ًسلون داذي ازلار وُؤل ل ًوخس هلم مؤوي ول سىن وؿسدمه  75ىزً ًَل.
 -2ىزل ًسلون داذي أدشمه وثلوم ازلار ذخوفً اًصؿحًة هلم من هفلَ ومسرسة وؿسدمه  150ىزً ًَل.
 -3ىزل ًسلون داذي أدشمه وازلار ثسحر ؾن فحؿًل ذً ٍىفحٍهتم وؿسدمه  75ىزً ًَل.
 -4أًخحم ًلعة رضؽ ظلحر ثًسق ازلار مؽ فحؿًل ذً ًصؿحٍهتم ًـسم ثوفص ٍحضيحث يف ازلار وؿسدمه  7ىزل .
 -2يف إظَلحِة دار اًخوحَِ الاحامتؾي ثلسم حٌح ُؤل اٍَساج إىل اَكسحم اًخحًَة :
 -1حٌح اًرسكة وثلسم إىل اًخحيل :
أ -دشكة حوال وؿسد اٍَساج اؽلوكوفني ٍ 11سج
ة -دشكة مصحًف محًَة مذفحوثة من 5000رَيل –  150000أًف رَيل وؿسدمه  10أٍساج
ح -دشكة ذعحرًة س َحرت وأدواث س َحرت ؿسدمه زَلزة أٍساج
د -دشكة ذُد من اؽلزنل ومن اَسواق ؿسدمه زَلزة أٍساج
ه -دشكة مٌحزل ص سحذَم – أذواة–وِصِب وؿسدمه أرذـة أٍساج
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 -2اٌَواط وًيلسم إىل كسمني ٌُل :
أ -احلسج اًَلاط(أي إن احلسج ًَوط ذلًٍ( وؿسدمه أرذـة أٍساج.
ة -احلسج اؽلَوط(أي إن احلسج ًَلط ذَ( وؿسدمه زَلزة أٍساج.
 -3الاؾخسا ؿىل فذحت وؿسدمه ازيني من اٍَساج
ً -4شا وسحيئ واًدسول يف اَسواق وؿسدمه ٍسج واٍس
 -5سىص وجمحًسة اًساكرى وارلحرٍن وؿسدمه ٍسزني
 -6اؾخسا ومضحرذة مؽ اآلدصٍن وؿسدمه زَلزة أٍساج
 -7ضَحع يف اًضوارع واًِصوة من اؽلزنل واًيوم يف اًعصكحث وؿسدمه أرذـة أٍساج
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 -1إن أمه اًـوامي واَس سحة اًيت ثؤدي إىل اًؼصوف اًعـسة اًيت ًواَجِح اٍَساج يه اَدشت اؽلفىىػة فذحخػحح
إىل اًصؿحًة واًخوحَِ من كصي اؽلؤسسحث اًخحًَة :
أ -وزارت اًـمي واًضؤون الاحامتؾَة وذضل زصؿحًة اًـجػزت وهسػحر اًسػن وثػوفً اًـمػي ؽلػن ٌسػ خعَـَ حػىت ل
ثخفىم اَدش وُيصح ُؤل اٍَساج إىل اًضوارع ورفلح اًسو فِلؽ مح ل حيمس ؾلصحٍ.
ة -وزارت اًرتذَػة واًخـَػمي ثلػوم ذرتذَػة اٍَػساج يف اؽلػسارس وثػوفً اؽلػوَجني اًرتذػوًني ًصؿػحٍهتم وحفؼِػم مػن
اًضوارع ودجمِم يف اؾلمتؽ ،وثوفً اَوضعة اًألزمة يف اًـعي اؽلسرس َة ٌَمححفؼة ؿىل اٍَساج من الاحنصاف.
ح -وزارت اًعحة حِر ثوفص اًـَلح اؾلحين ًألظفحل اؽلصىض حىت ل ًخفحمق ُػشا اؽلػصض وًعػسح سػشصح ً ٌَجيػوخ
والاحنصاف.
د -وزارت اًيلحفة واًض سحة وذضل ذخوفً اؽليزتُحث اؽليحسػ سة ًألظفػحل ودجمِػم يف اَوضػعة اًصَيضػَة اؽليحسػ سة
ؽلس خوامه اًـمصي وصلَِم مبح ًيفـِم.
 -2ومن اًـوامي اًيت ثؤدي ِبٍَساج إىل ُشٍ اًؼصوف اًعػـسة مػن ذػَلل اًػزنول اؽلَػساين ،يه اًفلػص وميىػن
مـحجلخَ ِبًعصق اًخحًَة:
أ -ؾن ظصًق إدصاح اًزَت ويه اًخاكفي الاحامتؾي اًلحاػد ذػني اؾلمتـػحث مفػن ذػَله وسػ خعَؽ أن وسػحمه يف
ٍي ُشٍ اًؼصوف اًعـسة اًيت ًواَجِح اٍَساج.
ة -ؾن ظصًق إجيحد اَؾٌلل َوًَح أمور اٍَساج اشلٍن ًلومون زصؿحًة أذيحهئم.
ح -ؾن ظصًق رؿحًة ازلوةل ًألٍساج اًَخحم فحكسي اَذوٍن ،أو اٌَلعة،أو اؽليسوذٍن.
د -ؾن ظصًق نفحةل اًَخحم من اؽلُسورٍن من أُي اخلً وادلـَحث اخلًًة.
ه -اؿلحفؼة ؿىل أموال اًَخحىم وحمنَهتح هلم وؿسم ألكِح وثسشٍصُح.
و -اؿلحفؼة ؿىل احلسج ؾن ظصًق اًصضحؿة واحلضحهة ويه ًألم مح ػل ثيىح أي ثزتوح
 -3ومن اًـوامي اًيت ثؤدي ِبٍَساج إىل ُشٍ اًؼصوف اًعـسة من ذَلل اًػزنول اؽلَػساين رفلػح اًسػو وميىػن
مـحجلهتح ِبًعصق اًخحًَة :
أ -إؾعح اَذيح حلوكِم ِبًصؿحًة واؿلحفؼة ؿَهيم من خَسح اًسو .
ة -دجمِم يف اؽلسحخس يف ٍَلحث اًلصَن وذحظة ُشٍ اََيم يف اًـعي اًعَفِة
ح -دجمِم يف اؽلصبنز اًعَفِة اًيت وفصهتح ازلوةل يف لك من رؿحًة اًض سحة ،واؽلصبنز اًعَفِة يف أكَد اؽلسارس.
د -اًصٍَلث اًيت ًًصلي أن حتسد ًِح اَدشت يف موازىهتح لك ؿحم ٌَرتوحي ؾن اٍَساج وذحظة إذا َهت ؿَمَة
ومفِست.
ه -إذـحدمه ؾن اَفَلم اخلََـة واًسحكعة أمحم اًفِسًو أو اًخَفزًون أو اًسُامن واسدصسلُح ذأفَلم ؿَمَة ومثًت
وُحدفة.
و -دجمِم يف اؽلىذسحث اًـحمة اؽلخوفصت يف حمحفؼة احلسًست وجضجَـِم ؿىل اًلصا ت اًِحدفة وثَرَط مح ًلصؤوهَ.
ز -اًصفلة اًعححلة واًدضجَؽ ؿَهيح من كصي اَدشت واؽلضحرنة فهيح حىت وس خعَؽ أن خنفف من اًؼصوف اًعـسة
اًيت ًلؽ فهيح اٍَساج اؽليحصفون.
 -4ومػػن اًـوامػػي واَسػ سحة اًػػيت ثػػؤدي إىل اًؼػػصوف اًعػػـسة مػػن ذػػَلل اًػػزنول اؽلَػػساين اًيػػوم ادلػػحؾي ذػػني
اٍَساج واًيؼص إىل أفَلم اخلَلؿة وميىن ؿَلَجح ِبًخحيل :
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أ -اًخفصكة ذني اٍَساج ؾيس اًيوم نٌل أمصث اًرشًـة اإلسَلمِة(مصوا أولدمك ِبًعَلت ومه أذيػح سػ سؽ سػ يني،
(.)87
وارضذومه ؿَهيح ومه أذيح ؾرش س يني وفصكوا ذُْنم يف اؽلضححؽ)
ة -اذخـحد اَذوٍن ؾيس ادلحع ؾن هؼص اٍَساج حِر حيعي اًخلََس مْنم.
ً
ح -إذـحد اٍَساج ؾن اًيؼص إىل صحصحث اًسُامن واًفِسًو واًخَفزًون ذحظة ؾيس اَفَلم اًِحذعة خًس َح حػىت
ل ًلسلومه يف الاحنصاف.
 -5ومن اًـوامي واَسػ سحة اًػيت ثػؤدي إىل اًؼػصوف اًعػـسة مػن ذػَلل اًػزنول اؽلَػساين اًيؼصًػة اًيفسػ َة أو
اًيلط اًـلًل وميىن ؿَلَجح ِبًخحيل :
ً()88
أ -اإلسَلم فصق ذني اًيفا واًصوخ واًـلي وأؾعى لك واٍست اُامتمح ذحظح .
()89
ة -اًسحر ؾن اًزوخة والادذَحر اَفضي(ختًوا ًيعفنك فإن اًًسح ًسلن أص سحٍ إدواهنن وأدواهتن .
ح -اًيفا معمتية وأمحرٍ ِبًسو وًوامة وحزًس ِبًعحؿة وثيلط ِبؽلـعَة ،شلا جيد أن ىصفؽ ُشٍ اًيفا ًخعي
إىل مس خوى اًيفا اؽلعمتية ِبإلميحن واًخلوى.
د -وحود قصاةز خًس َة يف اإلوسحن وميىن أن ٍزههيح وٍصفـِح اىل اؽلس خوى اَفضي ِبًزواح أو اًعَحم وميىن
(.)90
أن ًسس هيح وجيـَِح مثي احلَوان كحل ثـحىل(كس أفَح من زَُح وكس ذحة من دسحُح)
 -6ومن اًـوامي واَسػ سحة اًػيت ثػؤدي إىل اًؼػصوف اًعػـسة مػن ذػَلل اًػزنول اؽلَػساين وكػت اًفػصاغ وميىػن
ؿَلَجح ِبًخحيل :
أ -اإلسَلم ؿحجل اًفصاغ ذخـوًس اٍَساج ؿىل اًـسحداث ول سػ امي اًعػَلت ؽلػح ًِػح مػن اًفوااػس اًصوحِػة واؽليػحفؽ
اجلسمَة واآلاثر اخلَلِة واًيفس َة وًلول اًصسول(مصوا أذيحةنك ِبًعَلت ومه أذيح س سؽ) احلسًر س سق ختصجيَ.
ة -أمص اإلسَلم اٍَساج ذخـؼل فٌون احلصة كحل ثـػحىل(واؿػسوا هلػم مػح اسػ خعـُت مػن كػوت ومػن رِبط اخلَػي
حصُسون ذَ ؿسو ظل وؿسومك)( )91وًلول ْعص زن اخلعحة ريض ظل ؾيَ(ؿَموا أولدمك اًصمحًة واًس سحٍة ومػصومه أن ًبصػوا
ؿىل اخلَي وزسح ً) وخح ؾيَ ظىل ظل ؿََة وسؼل من ٍسًر زن ؾسحس أًضح مصفوؿح أدصخَ احلخمك أن اًييب ظىل ظل ؿََػَ
وسؼل كحل ًصخي وُو ًـؼَ اقخمن مخسح كصي مخا ص سحذم كصي ُصمم وحصخم كصي سلمم وقيػحك كصػي فلػصك وفصاكػم
كصي صلطل وحِحثم كصي موثم(.)92
ويف اخلخحم هسؾوا ظل ؾز وخي أن ًوفق اًلحمئني ؿىل ُشا اؽلؤمتص اًيحًر ٌَعفوةل ٌَخرفِف من اًؼصوف اًعـسة
ًألظفحل من ذَلل إدصاح اًخوظَحث اًيت ختفف ؾْنم وحصى اًيور من ذَلل ثعسَلِح وظىل ظل وسؼل وِبرك ؿىل هسٌُح
حمػمس وؿىل َه وحصسَ أمجـني.
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اىَشاجع:

ورقة عمل

َ - -1ل ْعصان.102/
 - -2اًًسح .1/
 - -3اَحزاة.70/
 - -4جسمى ُشٍ اخلعسة دعسة احلحخة ،دعسة احلحخة ًألًسحين،ص  ،4ط ،2ؿحم ُ1389ػ ،مًضوراث اؽلىذد
اإلسَليم ذًوث أدصَجح أذو داوود يف سًٌَ مؽ مـحػل اخلعحيب ،ح ،2ص،591رمق احلسًر  2118ط 1ؿحم
1969م ،ثـََق  :ؾزث ؾسَس ازلؿحس دار احلسًر محط سورَي ،واحلخمك يف مس خسرنَ ،ح2ص ،182مىذسة
اؽلـحرف ،اًصَيض ،وأمحس يف مس يسٍ ،ح 1ص ،392ط 4ؿحم 1983م اؽلىذد اإلسَليم ذًوث0
 - -5ذخرصف من اٍَساج اؽليحصفون دراسة ملحرهة د /ؿىل َلس حـفص ص 25ط 2ؿحم 1990م اؽلؤسسة
اجلحمـَة ٌسلراسحث واًًرش واًخوزًؽ
 -6ذخرصف احنصاف اٍَساج اؽلضلكة واؽلواَجة دْ /عص اًفحروق احلسُين ص 142ط 2ؿحم 1995م
 -7حصامئ اٍَساج يف ضو اًفلَ وكضح اًيلغ د /ؾسس احلنك فودت ص21ظـحم 1997م دار اؽلعسوؿحث اجلحمـَة
اإلسىٌسرًة
 -8الاحنصاف الاحامتؾي ورؿحًة اؽليحصفني دَ/لس سَلمة َلس قسحري ص 85ط اؽلىذد اجلحمـي احلسًر
الاسىٌسرًة
 -9احنصاف اٍَساج ومضلكة اًـوامي د /مًٌ اًـرصت ص  82-81ط ؿحم 1974م اؽلىذد اؽلرصي احلسًر
 -10اؽلصحؽ اًسحذق ص100-96
 -11اًخـََق ؿىل كحهون اٍَساج دَ/لس حٌفي َلود ص 20ط ؿحم 1995م اًيحُش دار اًلس اًـصيب اًلحُصت
 -12أثص اًخفىم اًـحاًل يف حٌوخ اٍَساج /حـفص ؾسس اَمً اًَحسني ص25ط  1ؿحم 1981م ؿحػل اؽلـصفة ذًوث
 -13حٌحخ اٍَساج اؽلضلكة واًسشد د/ؿسانن ازلوري ص 243-242ط 1ؿحم1985م ذاث اًسَلسي اٍىوًت
 -14ذخرصف ازلفحع الاحامتؾي من مٌؼور اخلسمة الاحامتؾَة(اجلصمية والاحنصاف( د /خَلل ؾسس اخلحًق ط ؿحم
1996م اًيحُش اؽلىذد اًـَمي ٌَوكسَوحص اإلسىٌسرًة
 -15سورت اًسلصت 233 /
 -16زاد اؽلسً يف ؿؼل اًخفسً ًنب اجلوزي ح 1ص 271ط 3ؿحم 1984م اؽلىذد اإلسَليم ذًوث دمضق
 -17س سي اًسَلم ُشخ ذَوغ اؽلصام من أدةل اَحاكم ٌَححفغ ازن جحص اًـسلَلين ح 3ص 221ط خحمـة اإلمحم َلس
زن سـود اإلسَلمِة ؿحػل 1977م
 -18مـحجلة اًرشًـة اإلسَلمِة ؽلضخلك احنصاف اٍَساج ص  89ط ؿحم  1407دار اًًرش اؽلصنز اًـصيب ٌسلراسحث
اَمٌَة واًخسرًد اًصَيض
 -19رواٍ اًسزحري يف نخحة اًيفلحث أهؼص  :فذح اًسحري ،ح ،9ص ،418رمق احلسًر .5364 :
 -20مـحجلة اًرشًـة اإلسَلمِة ؽلضخلك احنصاف اٍَساج ص  94مصحؽ سحذق
 -21ازلفحع الاحامتؾي من مٌؼور اخلسمة اؽلسهَة اجلصمية والاحنصاف د /خَلل ؾسس اخلحًق ص 164ط 1996م
اًيحُش اؽلىذد اًـَمي ٌَوكسَوحص الاسىٌسرًة
 -22اؽلصحؽ اًسحذق ص .95
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 -23حصَح اًسزحري ررشخ اًـسلَلين ،ح ،10ص 426معسـة َلس ؿًل ظسَح وأولدٍ ِبَزُص ،اًيحُش مىذسة
ومعسـة اؽلضِس احلسُين ،اًلحُصت0 0
 -24حصامئ اٍَساج وجرشًـحث اًعفوةل د /ؾسس اذلَس اًضوارىب ص 22ط1997م اًيحُش مًضأت اؽلـحرف
اإلسىٌسرًة
 -25رواٍ امحس يف مس يسٍ وأذو داود أهؼص اجلحمؽ اًعلً ٌَس َوظي 101/1
ٍ -26سًر حصَح أهؼص اجلحمؽ اًعلً ٌَس َوظي 118/1
 -27سنن ازن محخَ ،ح ،2ص ،1211رمق احلسًر ،3671 :ثـََق َلس فؤاد ؾسس اًسحيق ،معسـة ؿُىس اًسحيب
احلَيب وُشٍَ ،مرص.
 -28خحمؽ اًرتمشي ،ح ،3ص ،227رمق احلسًر ،2018:ط 3ؿحم1978م ،معسـة ازن حميَة ،اًلحُصت.
 -29حصذَة اَولد يف اإلسَلم ،ؾسس ظل انحص ؿَوان ،ح ،1ص ،323ط3ؿحم 1995م ،دار اًسَلم ،ذًوث.
 -30حٌوخ اٍَساج أ /وًَس حِسر ص 184ط ؿحم 1987م مًضوراث وزارت اًيلحفة دمضق
 -31احنصاف اٍَساج ومضلكة اًـوامي ص  140مصحؽ سحذق
 -32حٌحخ اٍَساج اؽلضلكة واًسشد د /ؿسانن ازلوري ص 256ط 1ؿحم 1985م ذاث اًسَلسي اٍىوًت
 -33أدصخَ أمحس واًرتمشي اًًسحيئ وحصحَ احلخمك
 -34حلوق اإلوسحن يف اإلسَلم واًوكحًة من احنصاف اٍَساج د /محس اًعََفِح من أحبحج اًيسوت اًـَمَة اًسحذـة
ٌَمصنز اًـصيب ٌسلراسحث اَمٌَة واًخسرًد ط ؿحم ُ1407ػ ص 47
 -35سورت احلجصاث13 /
 -36سورت اًخوذة60 /
 -37رواٍ اًعرباين
 -38رواٍ اًسزحري يف اَدة اؽلفصد ،ص0 20
 -39سورت اؽلـحرح24 /
 -40خمخرص ثفسً ازن نيً ٌَعحذوين ح3ص  550ط اًيحهَة ُ1396ػ دار اًلصَن دمضق
 -41رواٍ ازن محخة
 -42احنصاف اٍَساج ص 151مصحؽ سحذق
 -43احلسًر رواٍ أذو داوود واحلسًر حسن أهؼص اؽللحظس احلس ية يف ذَحن نيً من اٍَحدًر اؽلض هتصت ؿىل
اًَس ية ؿلمس ؾسساًسحيق ط 2ؿحم 1983م اًصَيض ص 271
 -44سورت اًسلصت220 /
 -45سورت اًضحى6 /
 -46سورت اؽلحؾون1 /
 -47سورت اًًسح 3 /
 -48سورت اوسح 9 /
 -49فذح اًسحري ررشخ حصَح اًسزحري،اًـسلَلىن،ح  ،10ص ،450رمق احلسًر  ،6005 :ط 1ؿحم 1987م 0
 -50سورت اًًسح 8 /
 -51أهؼص حلوق اإلوسحن يف اإلسَلم اؽلصحؽ اًسحذق ص 51
01

مؤمتر الطفولة الوطني الثالث

ورقة عمل

 -52رواٍ اًس َوظي يف اجلحمؽ اًعلً 28/1
 -53أهؼص ختصجيَ يف رمق 49
 -54سورت اًًسح 127 /
 -55ذخرصف رؿحًة اٍَساج يف اإلسَلم واًلحهون اؽلرصي د/اًشرشي اًضورجبي ص 67-50ط ؿحم 1985م اًيحُش
مًضأت اؽلـحرف ِبإلسىٌسرًة
 -56موكف اًرشًـة اإلسَلمِة من اًيؼصَيث اًيفس َة والاحامتؾَة واًخاكمََة اؽلفرست لحنصاف اٍَساج ،د .هشِي
َلس ظحدق يف نخحة مـحجلة اًرشًـة اإلسَلمِة ؽلضخلك احنصاف اٍَساج ،ص ،167مصحؽ سحذق.
 -57ذخرصف حصامئ اٍَساج وجرشًـحث اًعفوةل ص  19مصحؽ سحذق
 -58ذخرصف من حٌوخ اٍَساج أ /وًَس حِسر  167-129مصحؽ سحذق
 -59رواٍ ازن محخة يف نخحة اًياكخ،أهؼص  :سنن ازن محخة ح 1ص ،633رمق احلسًر ،1968
 -60رواٍ اًسهيلي ،اهؼص :اًسنن اٍىربى ٌَسهيلي ،ح ،7ص.320
 -61مـحجلة اًرشًـة اإلسَلمِة ؽلضخلك احنصاف اٍَساج ،ص ،173مصحؽ سحذق.
 -62حٌوخ اٍَساج أ /وًَس حِسر ص 247مصحؽ سحذق
 -63احنصاف اٍَساج ومضلكة اًـوامي د /مًٌ اًـرصت ص 181مصحؽ سحذق
 - -64سورت اًعحفحث 51 /
 - -65سورت اًفصكحن 26 /
 -66سورت اَهفحل8 /
 -67سورت اَؾصاف185 /
 -68احنصاف اٍَساج ومضلكة اًـوامي د /مًٌ اًـرصت ص 241مصحؽ سحذق
 -69اؽلصحؽ اًسحذق
 -70مس يس اإلمحم امحس ،ح  ،2ص ،180ط 4ؿحم 1983م ،اؽلىذد اإلسَليم ذًوث 0
 -71ؽلزًس من اًخفحظَي يف اؽلسأةل أرحؽ إىل ؾسس اٍىصمي اخلعَد يف نخحذَ اإلوسحن يف اًلصَن اٍىصمي ص89-53
دار اًفىص اًـصيب اًلحُصت ؿحم  1978م
 -72رواٍ ازن محخَ واحلخمك واًسهيلي.
 - -73اًضما 10-9 /
 - -74اَهفحل60 /
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